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HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012-01/2017 

Registro de Preços - ATA 023-0/2017 

 

I. OBJETO DO EDITAL  

Contratação de horas/viagens de locação de caminhão prancha e basculante/caçamba. 

 

II. ITEMS 

Item Qtidade Un Descrição Valor unit Vencedor 

1 180 Viagem Locação de caminhão para 

prancha, com capacidade para 

transportar máquinas pesadas com 

até 18.000 Kg, em bom estado de 

conservação, devidamente 

emplacados e licenciados, munidos 

de todos os equipamentos de 

segurança exigidos pelo DETRAN, 

com motoristas aptos para a função, 

para: - transportar maquinas 

pesadas; e outras atividades 

(transportes) que se fizerem 

necessárias pela Administração 

Pública Municipal. O caminhão 

deve estar em perfeitas condições de 

funcionamento, ficando a cargo da 

empresa todas as despesas 

decorrentes de manutenção, 

motorista e combustível necessários 

para perfeita execução dos 

trabalhos; 

R$ 279,00 Estrela Sul 

Terraplanagem 

Ltda. 

2 300 Hora 

Trabalhada 

Locação de caminhão caçamba 

basculante, com capacidade mínima 

de carga de 10m³ (dez metros 

cúbicos), em bom estado de 

conservação, devidamente 

emplacados e licenciados, munidos 

de todos os equipamentos de 

segurança exigidos pelo DETRAN, 

com motoristas aptos para a função, 

para: - transportar pedras brutas; - 

outras atividades (transportes) que 

se fizerem necessárias pela 

Administração Pública Municipal. O 

caminhão deve estar em perfeitas 

condições de funcionamento, 

ficando a cargo da empresa todas as 

despesas decorrentes de 

manutenção, motorista e 

R$ 99,00 Comércio e 

transportes JE 

Ltda. 
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combustível necessários para 

perfeita execução dos trabalhos; 

VIII. APLICAÇÃO: 

Secretaria Municipal de Obras e Agricultura. 

 

IX. HOMOLOGAÇÃO: 

Com base no Edital e processo de Pregão Presencial nº 012-01/2017, através da Ata nº 023-

001/2017, conforme Lei nº 8.666/93 e alterações e mediante Parecer Jurídico, HOMOLOGO e 

ADJUDICO o julgamento do Pregoeiro e da Equipe de Apoio que registrou os preços das 

empresas conforme elencado acima. 

     

 

Colinas, 08 de setembro de 2017. 

 

 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN 

                     Prefeito Municipal 
 
 


